
  ...احلويين : طيب يا شيخنا فيه عندنا يف مصر 
  نعم. ... الشيخ :

  احلويين : بالنسبة حملصول األرز، الفدان عندنا ينتج حوايل ألفني كيلو اثنني طن
  ألفني ؟ الشيخ :

طن يعين ألفني كيلو فاجلمعية الزراعية جترب الفالح أنه يورد طن ونصف مثًال بسعر خبس أو قليل احلويين : اثنني 
فممكن لو فيه فدان ينتج اثنني طن فسيعطى اجلمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأوالده  

  كيف خيرج الزكاة ألن اجلمعية تعطى مئيت جنيه مثالً على الطن؟
  ء نريد أن نفهم، هل اجلمعية هذه حكومية؟قبل كل شي الشيخ :

احلويين : نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإال سجنوه لدرجة أنه أحيانًا الفدان قد ال خيرج زرعاً 
فيضطر أن يشرتى األرز من السوق السوداء بضعف املبلغ ويورده للجمعية بنصف املبلغ فيكون خسران، مث بعد 

بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة اليت اجلمعية بتأخذه، هل خنرج عن املال  ذلك يعيش هو وأوالده
الذي نأخذه ألنه ال أرز بعد ما أخذته اجلمعية لكن يقبضون أمواال مقابل هذا األرز فيخرجون، فهؤالء يعطون 

قي للمعاش، هل خيرجون عنه اجلمعية األرز، فهل خيرجون الزكاة عن القيمة النقدية اليت أخذوها والنصف طن البا
  زكاة؟

ال خيفاك أن احلكم الشرعي أن ما تثمره األرض من حب جيمع فإذا بلغ النصاب مخسة أوسق فيخرج  الشيخ :
إما العشر أو نصف العشر من جمموع احلاصل من هذا الزرع، فاآلن حنن نسأل لو فرضنا كما ضربت آنفًا مثًال 

وما نقول اآلن اجلمعية حىت ما يلتبس  -منك أنه جمبور أن يقدم للدولة  أن أرض فالن أمثرت طنني وكما فهمنا
مل تثمر إال طنا واحدا فهو جمبور كما  - فهمت منك   - أن يقدم للدولة طن ونصف، فلو أن األرض   - األمر 

  قلت أن يقدم طن ونصف وهذا هو عني الظلم. هذا واقع؟
  احلويين : نعم، هذا واقع.

حينئذ نقول الذي أمثرت أرضه طنني وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. الذي اهللا أكرب.  الشيخ :
  أراه واهللا أعلم يف هذه املسألة نصف القيمة تعين أنه بقى له طن وربع صح

  احلويين : نصف القيمة نعم
  يعين هم كأم أبقوا عنده طن وربع ألنه أعطوه القيمة صح الشيخ :

  احلويين : نعم



  ركوا عنده حبا نصف طن، فما هو اموع؟ طن وربع. فإذن هو مكلف خيرج عن هذا طن وربع.وت الشيخ :
  احلويين : ال، أن خيرج عن القيمة نقداً وخيرج عن النصف طن أرزا؟

  نعم الشيخ :
  جزاك اهللا خرياً . السائل :
اإلمام إذا قام للركعة اخلامسة أن طيب يف شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا أفىت يف جمموع الفتاوى أن  السائل :

املأمومني ال يتبعونه، فهل هذا معارض حلديث بن مسعود يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسّلم صلى 
  الظهر مخساً؟

ال أشك يف ذلك، وحنن نعرف أن هذا الرأي يفيت به كثري من العلماء حنن نتمىن أن نسمع دليًال هلذا  الشيخ :
له وزنا، ولكن فيما علمت مل جند له دليال، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث  الرأي حىت نقيم

عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه، ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلني بذاك الرأي يتأولون حديث بن 
ع ألن السؤال كان جممال. مسعود ولعله من املناسب أن نذكر احلاضرين حبديث بن مسعود حىت يتبني هلم املوضو 

حديث بن مسعود كما يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر 
، فسجد " صليت مخسا "قالوا:  ( ال )قال:  " يا رسول اهللا أزيد يف الصالة؟ "فصلى م مخسا وملا سلم قالوا 

( إنما أنا بشر ّلم سجديت السهو مث سّلم، مث قال عليه الصالة والسالم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وس
. انتهت القصة إىل هنا. والذين يقولون بأن فإذا نسيت فذكروني ) -ويرحمك اهللا- مثلكم أنسى كما تنسون 

، وحنن نقول اإلمام إذا قام إىل اخلامسة ال يتابع يقولون إن هذه احلادثة كانت يف وقت ملا يتم فيه التشريع بعد
جواباً عن هذا اإلشكال أو هذا اجلواب، نقول لو أن األمر كان كذلك لبني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم 

(( اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم حكم هذه املسألة إذا ما وقعت بعد متام التشريع أي بعد نزول قوله تعاىل: 
ْسَالَم ِديًنا ))َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِ  . أما والنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم قد مات ي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

وارتفع إىل الرفيق األعلى دون أن يأيت بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصالة والسالم، فاجلواب 
نا دليل عام يأمرنا فيه رسول اهللا صلى الذي حكيناه آنفًا عن أولئك الناس مردود مرفوض وخباصة أنه يوجد لدي

اهللا عليه وعلى آله وسّلم أن نتابع األمام متابعة تامة كاملة وال علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ أال وهو قوله عليه 
( إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا ، ويف رواية أخرى: ( إنما جعل اإلمام ليؤتم به )الصالة والسالم: 

( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ديث متامه معروف: واحل عليه )
ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا أو جالسًا فصلوا قعوداً 



ى آله وسّلم جعل من متام . فنحن نالحظ يف هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وعلأو جلوسًا أجمعين )
اإلئتمام باإلمام أن يدع املؤمت ما جيب عليه أصًال أن يتحقق به وإال كانت صالته باطلة، أال وهو القيام بالنسبة 
للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث الصحيح قد أسقط  هذا الركن عن 

لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه مبخالفته. وإذ األمر كذلك فنحن املستطيع له ال لشيء إال حتقيقًا 
نأخذ من هذا تنبيهًا عظيما جدًا أنه إذا قام اإلمام ساهيًا إىل الركعة اخلامسة فلماذا نقول ال نتابعه؟! ألم 

يقولون يف بعض  يرجعون إىل األصل وهو أن من قام إىل اخلامسة وهو ذاكر فقد بطلت صالته ذلك ألن كما
البالد: الزائد أخو الناقص فمن صلى املغرب ركعتني عامدًا فصالته باطلة ومن صلى الصبح ثالثة عامداً فصالته 
باطلة ومن صلى الرباعية مخسًا فأيضًا صالته باطلة فهم يقولون إذا قام اإلمام ساهيًا إىل اخلامسة واملقتدي ذاكر 

، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السّنة فإذا مل يتبني فال ينبغي أن يتابعه. حنن نقول ال
اإلمام أنه يف اخلامسة فهو بطبيعة احلال ال يرجع فينبغي علينا أ ن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من 

أيضًا مبطل للصالة ولكن أركان الصالة، وترك ركن من أركان الصالة مبطل للصالة، والقيام للخامسة عمدًا 
الذي رفع اإلبطال يف القضية أو الصورة األوىل هو الذي يرفع اإلبطال أيضًا يف القضية األخرى، ولذلك فمع 
احرتامنا وتقديرنا إلمامنا شيخ اإلسالم ابن تيمية لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميني ولو أردنا أن نكون تيميني 

يني خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيني، ولكننا ملا نبهنا بفضل السنة أنا شخصيًا لكنت من احلنف
على أنه ال جيب بل ال جيوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء يف الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيمية 

ألدلة الشرعية اليت له، معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن ال جيوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن ا
  لفتنا النظر آنفاً إيل بعضها. هذا ما عندي وشكر اهللا لك.

  احلويين : اهللا يبارك فيك
احلويين : بالنسبة يا شيخنا ملتابعة اإلمام باملناسبة معروف طبعاً لنا مجيعاً رأيكم يف املسألة لكن هناك بعض الناس 

حىت إذا سدل يف الصالة ترك يديه يف الصالة، هو ال يقبض  قال:الشيخ األلباين مع قوله بوجوب متابعة اإلمام
بعد القيام من الركوع الثاين خلف الذي يقبض، فكان املفروض يتابع اإلمام لو طّرد املسألة فما رأيكم، يعين ال 

  تأخذين أنا أنقل.
راء مثًال ابن باز أقبض ال، ال، هذا قد قاله قبلك ناس كثريون، وجوايب على ذلك: أنا مثًال إذا صليت و  الشيخ :

لكن إذا صليت وراء هؤالء الناس الذين ال فقه عندهم وال مذهب لديهم فألتزم السنة وقويل هذا بوجوب إتباع 
اإلمام يعرفه إخواننا املالزمون لنا، أن هذا القول ليس على إطالقه عندي، وأنا أقول مثًال جيب متابعة اإلمام 



ه ألنه يقلد إماما مَسلم بإمامته لدى مجاهري املسلمني منذ أن كان إىل هذا الزمان احلنفي مثًال حينما ال يرفع يدي
لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السّنة هلذا اإلمام وتبّني لنا أننا قد أقمنا احلجة عليه مث أصر على إيثار التقليد على 

يرفعون أيديهم فنحن خنالف هذا اإلمام  السّنة فال متابعة منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثًال يصلون وال
ألن مناط املتابعة يف فهمي للموضوع، أنين لو صليت وراء أيب حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله وكذلك 
أقدر من يتبعه ألنه يتبع إمام أما من خالف إمامه كسًال، جهًال مسايرة للناس كما هو يف املثال الثاين. شافعي 

رفع يده فأنا أرفع يدي ملاذا؟ ألنه خيالف السّنة أوًال وخيالف إمامه ثانياً، واملسألة بالنسبة لإلمام املذهب ال ي
احلنفي على العكس من ذلك فأنا إذا اقتديت بإمام ال أعرفه وال مناقشة بيين وبينه وأجده ال يرفع يديه بناء على 

اء اإلمام أو تلميذ اإلمام مباشرة أو إىل آخر تلميذ مذهبه أي على إتباعه إلمامه فال فرق عندي حينئذ صليت ور 
هو اليوم على ذاك املذهب، الشاهد من هذا التفصيل هو أننا ال نقول بإطالق بوجوب متابعة اإلمام وإمنا فيها 
تفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمل القاعدة، أما إذا اقتديت بإنسان وجدته فيما 
عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعاً للسنة وال أتابعه هو على خطأه. لعل يف هذا التفصيل 

  تقييداً لذلك اإلطالق الذي على أساسه ورد اإلشكال.
احلويين : لكن شيخنا بالنسبة للسدل يعىن هذا ال أصل له يف السنة، يعىن ترك اليدين يف الوقوف ال أصل له يف 

نة، وبعدين علماء املالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن اإلمام مالك يف ترك اليدين يف حال القيام، إذن هذا الس
  القول يعين ليس له دليل عن إمام املذهب، واستنكره أكابر علماء املالكية. 

  هذه مسالة جانبية عن املوضوع. الشيخ :
ه مالكي وترك يديه، فهذا ال إمام قلد وال سنة اتبع، فماذا احلويين : ال، يعين لو صليت أنا خلف إمام يزعم أن

  أفعل خلفه اترك يدي؟ 
ال، أنت تقبض ملا يكون رأيك هكذا لكن ملا يكون املسألة مثًال ليس كذلك كما ضربنا مثًال يف رفع  الشيخ :

  اليدين املسألة فيها تفصيل الذي ذكرناه آنفاً. نعم.
  احلويين : جزاك اهللا خرياً .

  نعم  شيخ :ال
" إن فتوى العامل بالنسبة للعامي  قال هذه العبارة، قال  " املوافقات "احلويين : طيب يف كتاب اإلمام الشاطيب 

، نريد توضيح هلذه العبارة،  هل يأمث العامي إذا خالف فتوى اإلمام كما يأمث العامل كالدليل بالنسبة للمجتهد "
  إذا خالف الدليل؟



ل بقولة اإلمام الشاطيب، الشك أن العامي إذا خالف فتوى املفىت له دون عذر شرعي فهو بال شك، أقو  الشيخ :
،  (( فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن ))متبع هلواه أوًال، مث هو خمالف ملقتضى قول ربنا تبارك وتعاىل: 

أن يسألوا أهل العلم، تُرى.. هل من إنسان يعقل ربه عّز وجّل ربنا عّز وجّل حينما أمر يف هذه اآلية عامة الناس ب
، فيقول مث هو إن شاء فعل مبا  (( فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن ))ما يأمر به يفهم من هذه اآلية: 

فَاْسأَلُوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال (( أفتاه املفيت وإن شاء مل يفعل؟!! هل أحد يفهم هذا الفهم أم الفهم الصحيح: 
  ، لتعملوا مبا يفتيكم أهل العلم؟؟. تـَْعَلُموَن ))

هل من خالف يف صواب يف فهم اآلية هو هذا؟ وهو كذلك، فإذن العامي إذا سأل العامل وأفتاه بفتوى جيب أن 
ذا يقع كثرياً خاصة يف آخر الزمان حينما ينفذ هذه الفتوى إال يف حالة أنه دخله شك أو ريب يف هذه الفتوى وه

صار أهل العلم كأهل اجلهل كما أشار إىل ذلك نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه يف قوله يف احلديث املتفق عليه 
( إن اهللا ال ينتزع من حديث عبد اهللا بن عمر بن العاص قال: قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم: 

من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس  العلم انتزاعاً 
.فإذا ابتلي العامي بأن سأل رجال يظن أنه عامل فأفتاه رؤوسا جهاال فُسِئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )

  بفتوى مثل فتوى طنطاويكم يف استحالل توفري املال يف صندوق التوفري
  : الفوائد البنكية لالستثماراحلويين 
آه فإذا ابتلي عامي مبثل فتوى الطنطاوي هذا املصري، فدخله شك يف هذه الفتوى فلم يعمل ا إال  الشيخ :

بعد أن سأل زيدًا وبكرًا وعمرًا حىت اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه ا، أما إذا مل 
(( فَاْسأَُلوا َأْهَل ينئذ يأيت ما ذكرناه آنفًا مما تدل عليه اآلية السابقة: يداخله شيء من هذا الشك والريب فح

، وهذا يدلنا على صحة قول مسيك أيب إسحاق الشاطيب أن فتوى املفىت بالنسبة  الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن ))
مل يكن هناك فائدة من مثل فوله تعاىل: للعامي كالدليل بالنسبة لغريه وإال صار الدين فوضى وصار الدين هوى، و 

.وذه املناسبة أريد أن ألفت النظر إىل إن بعض إخواننا الذين  (( فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن ))
ني  هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصاحل يغالون حينما يوجبون على عامة املسلم

كلهم أمجعني أبتعني أكتعني، يوجبون عليهم أن يعرفوا دليل املسألة، يف كل مسألة ما جييزون هلم أن يأخذوا قول 
املفىت حالل حرام جيب ال جيوز إىل آخره مسلمًا إال مقرون بالدليل!! هذا غلٌو وهذا إفراط يف إجياب ماال جيب 

 ضرورة القيد الذي ندندن دائمًا يف دعوتنا أن ال نقتصر على عامة الناس، ومن هنا أتوصل إىل لفت النظر إىل
على الدعوة إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسول اهللا فقط بل نضم إىل ذلك وعلى منهج السلف الصاحل، ألن منهجهم 



يوضح لنا كثرياً من األمور اليت قد ختفى على اجلماهري من أهل العلم فضًال عن طالب العلم فضالً عن من دوم 
هذه املسألة من هذا الباب. ما الذي جيده الباحث يف آثار السلف حينما كان يأيت املستفيت يستفيت ابن عمر و 

أو ابن مسعود و غريمها من أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم، أكان املفىت حينما يفتيه برأيه واجتهاده يقول 
تزمني لذلك هذه نعرفه بالتواتر أنه مل يكن من منهج والدليل كذا؟ ال قد يقع هذا أحيانًا ولكنهم كانوا غري مل

السلف أن يفتوا عامة الناس .. خذ مثًال قضية له عالقة بفريضة من الفرائض يف قسمة إرث من املواريث فيقول 
لفالن الثلث واآلخر الربع وإىل آخره. واهللا أنا أعرتف  بنفسي أنين ال أستطيع أن أفهم حىت اليوم دليل هذه 

يل فكيف للعامة من املسلمني أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل!!. مل يكن عمل السلف على هذا التفاص
التشديد بأن كل فتوى على كل مفيت أن يقرن فتواه بالدليل،  وأن كل مستفيت عليه أن يطالب يف كل ما يستفيت 

ألين أجد إخواننا قد بدأ النعاس يداعب فيه بالدليل، هذا ما أردت لفت النظر إليه لكين أرى أن نقف قليًال 
  أجفام فلننتقل اآلن إىل مواضيع، خاصة أن صاحبنا ظهر العرق يف جبينه .. فاسرتاحة قليالً ..  يعىن 

  احلويين : جزاك اهللا خرياً، ممكن نصلى العشاء يف االسرتاحة؟
  يكون أحسن شيء اتفضلوا وأذنوا . الشيخ :
امسة يعىن يف استداللكم حبديث ابن مسعود يعىن الصحابة رضي اهللا عنهم ما سبحوا قيام اإلمام يف اخل السائل :

ما نبهوا الرسول، يعين قد يكون وقت تشريع يكون نزل الوحي يعين بتغري الصالة الرباعية إىل مخاسية وهكذا 
  الصالة األخرى إذا ورد  عنها نص، لكن اآلن التشريع انتهى فيعين إذا تذكر املصلون ..

  كنت نعسان الظاهر يف الدرس؟!!!  الشيخ :
  واهللا تعبان، لكن .. السائل :
تعبان على وزن نعسان، هذا سبق اجلواب عليه يا أخي، لو كان النيب صلى اهللا عليه وسّلم يعلم بأن  الشيخ :

ا َكاَن رَبَك (( َومَ هناك فرق بني يف هذا احلكم بني ما هو وقع قبل متام التشريع وبني بعد التشريع لبني ذلك: 
    ... ( إنما جعل اإلمام ليؤتم به )، هذه واحدة، والثانية بينا حديث أنس بن مالك :  َنِسيا ))

فقلنا لتحقيق املتابعة أسقط ركناً، طيب إسقاط الركن، األصل يف أن الصالة اليت سقط منها الركن باطلة، هذه 
الصالة املشروعة فهذه صالة باطلة، فما الذي جعل الصالة الصالة باطلة، كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على 

هناك صحيحة مع سقوط ركن هذا الذي جيعل الصالة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن 
واهللا أعلم وهو ما مهم فيما مضى، املهم اآلن وضح لك اجلواب  ...يبطل الصالة ما مسعت هذا؟ إذا ما وعيته 

  ؟



  نعم وضح. السائل :
  احلمد هللا . الشيخ :
تصلون أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل: ما مدى القصر عندكم، هل هو باملدة كما  السائل :

  يقول بعضهم أا ثالث أيام أم هي باملسافة ؟ أرجو التفصيل واإليضاح جزاكم اهللا خرياً.
ال تتقيد مبسافة حمدودة يقطعها املسافر الذي خرج من  الذي تبني يل يف هذه املسألة أن مسألة السفر الشيخ :

ما دام أن  ...بلده قاصدًا بلدًة أخرى، السفر ككثري من األلفاظ األخرى هلا داللته اللغوية املعروفة يف اللغة 
(( : الشارع احلكيم مل يُدخل عليها تعريفا أو قيدًا جديدًا .. مثًال ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان 

ٌة ِمْن َأياٍم ُأَخَر )) فأطلق  املرض كما أطلق السفر فكما أنه ال  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد ،
حتديد للمرض الذي يصح ملن كان جيب عليه الصيام يف رمضان أن يفطر، بل أطلق املرض فكل من صح فيه أن 

(( فطر يف رمضان وأن يقضي أيام أخرى، كذلك السفر قرنه باملرض فقال: : به مرضاً أو أنه مريض جاز له أن ي
ٌة ِمْن َأياٍم ُأَخَر )) كذلك السفر ليس له قيود يف الشرع إمنا هو  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعد ،

ارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر مطلق وفهمه على العرف العام يف لغة العرب على هذا فمن ساعة خيرج اخل
فال يزال يف حكم املسافر وترتتب عليه أحكام السفر حىت يعود إىل بلده كما فعل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 
وسّلم يف حجة الوداع فإنه كما جاء يف الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 

دينة حىت رجع إليها مل يزل يصلي ركعتني ركعتني، كذلك ليس لإلقامة املؤقتة اليت يقيمها وسّلم منذ خروجه من امل
املسافر يف البلد الذي نزل فيه، ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإمنا أيضًا ذلك يعود إىل عرف اإلنسان 

فرق بني ما ذكرناه آنفًا من أن الذي نزل يف ذلك البلد بصورة خاصة وإىل العرف العام بصورة عامة. أقول: هنا 
السفر يعود فهمه إىل العرف العام أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا يف 
صدد اإلجابة عنه الحظت العرف العام وأصبته لكن العرف اخلاص املتعلق يب هذا ال ميكن معرفته إال بالسؤال  

لة نصوا عليها أن الرجل لو كان له زوجتان إحدامها يف بلدة واألخرى يف كما فعلت. أهل العلم  يذكرون مسأ
بلدةً  أخرى فهو إذا خرج من زوجته األوىل إىل زوجته األخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما، على 

استقر به أنه كذلك من خرج مسافرًا مث نزل عند ابنه أو عند ابنته و  -والرأي معرض للخطأ-حنو ذلك رأيت 
القرار فهو يف حكم املقيم وهذا شأين أنا، فأنا نازل عند صهري مهام فما دمت عنده ويف بلده فأنا مقيم وإذا ما 

  خرجت من عنده ودخلت يف احلكم العام وهو السفر. لعل يف ذلك جواب ملا سألته.
  اهللا يكرمك. السائل :



  اهللا يرفعك . الشيخ :
  ل العلماء كابن رجب وغريه أن األصل يف الذبائح والفروج احلرمة؟احلويين : شيخنا أعزك اهللا، قو 

  األصل يف الذبائح والفروج احلرمة أيوه . الشيخ :
احلويين : والفروج احلرمة معىن هذا إذا دعيت عند أحد وقدم يل حلما أسأل عنه الحتمال أن يكون غري مذبوح 

  أو حنو ذلك، وملا خصصوا هذين فقط ؟
( أال إن صل يف الفروج احلرمة فهذا ما حيتاج لبحث أو نقاش ألن احلديث يف ذلك صريح : أما األ الشيخ :

إىل آخر احلديث الذي تكلم به عليه الصالة  دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا )
مل مير علي فيما قرأت والسالم يف حجة الوداع. أما أن األصل يف األضاحي قرا مع الفروج فهذا يف الواقع شيء 

من كتب العلماء واآلن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال ذا قائل فنحن ال نتورع عن أن ال نعمل به إال 
بالتفصيل التايل: ال أرى صواب إطالق القول بأن األصل يف األضاحي التحرمي إال بشيء من التفصيل: لو كان 

أهل البلد يذحبون على السنة، فهم مثًال ال يقتلون قتًال كما هو الواقع يف  املسلم يعيش يف بلد يعلم يقينًا أن
البالد األوربية وغريها، حينئذ ال حمل هلذا التحرمي يف مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان املسلم يعيش 

القول املذكور آنفاً، وهناك يف بالد الكفر وكان من عادم أم ال يذحبون ذبائحهم وإمنا يقتلون قتًال هنا يرد 
( صورة ثالثة وسط بني الصورة األوىل واألخرى هو يف بلد فيه من يذبح على الشرع ومن خيالف الشرع فهنا نقول 

، لكن لعل ابن رجب يعين معىن غري هذا، وينبغي إعادة النظر يف سباق الكالم دع ما يريبك إلى ما ال يريبك )
  يت قال فيها هذه الكلمة؟وسياقه، فهل تذكر املناسبة ال

  احلويين : ال.
  طيب، هل تذكر املصدر أين قال هذا؟ الشيخ :

  احلويين : أظن كان أشار إليها يف جامع العلوم واحلكم.
  مثال؟ ( إن كتب اإلحسان في كل شيء )وحتت أي حديث ؟  الشيخ :

  ها يف سياق موضوع يعين استطراد.احلويين : واهللا ما أدري ألن عهدي ا بعيد لكن تذكرا، لكن يعين ذكر 
  سائل آخر : يا شيخ

  نعم. الشيخ :
  وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي يف نظم له يقول أن: األصل يف اللحوم احلرمة. السائل :
  األصل يف اللحوم ما ذكر  األضاحي مثًال أو الذبائح، فهذا معقول أكثر. الشيخ :



  والنفس واألموال من معصوم     " األصل يف اللحوميقول:  السائل :
  . حترميها حىت جييء احلل     فأفهم هداك اهللا ما ميل "                   

هذا معقول جدًا ألن اللحوم. أكثر حلوم احليوانات حمرمه وما يباح منها إال ما نص عليه الشرع هذا  الشيخ :
ة ابن رجب لنتيقن أوًال من لفظها مث من سباقها معقول جدًا فألمر ما قلت آنفُا ال بد من الرجوع إىل عبار 

  وسياقها. طيب الساعة اآلن إحدى عشر إال مخس دقائق، باقي لك مخس دقائق.
  احلويين : نأخذ سؤال واحد فقط .

  تفضل الشيخ :
عدة احلويين : بالنسبة الستقراء العامل اإلمام اتهد يف الفن كعلم احلديث مثًال إذا تصادم استقراؤه مع قا

  منصوص عليها يف الفن
  منصوص عليها ؟ الشيخ :

احلويين : يف الفن ، ولنضرب مثًال لذلك هو اإلمام مشس الدين الذهيب رمحه اهللا ملا ذكر يف ترمجة األعمش يف 
ميزان االعتدال تسليك رواية األعمش ومتشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأيب صاحل وأيب وائل 

النخعي، يقول روايته عن هذا الضرب حممولة على االتصال مع النص املعروف: أن رواية املدلس إذا وإبراهيم 
عنعن أنه ال يقبل حىت يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه  فهنا رمبا يالحظ أن اإلمام الذهيب 

ة يف رواية أيب الزبري عن جابر؟ كالمها اعترب الكثرة يعين قال : إال يف شيوخ أكثر عنه، طيب ملاذا مل يعترب الكثر 
  مدلس!! فهذه مسألة حتتاج إىل إمام يفصل فيها.

نعم، ملاذا مل يعترب الكثرة عن أيب الزبري بينما اعتربها عن األعمش، أال يكفي فارقًا بني الشخصني  الشيخ :
يسمعها من جابر األمر الذي اضطر الراويني أن أبا الزبري اعرتف صراحًة بأن له روايات مسعها من جابر وأخر مل 

أن يستوضح منه وأن يستعلم منه األحاديث اليت مسعها من جابر من  -اإلمام يف مصر يومئذٍ -الليث بن سعد 
األحاديث اليت مل يسمعها، فعّلم له على األحاديث اليت مسعها من جابر. فهنا ظهر للذهيب وغريه طريق لتمييز ما 

عن جابر من ما مل يروه عنه مباشرًة، بينما الرواية عن األعمش ال يوجد فيها شيء من صرح به أو ما رواه مباشرة 
هذا التفصيل فاضطر إىل أن جيد بديًال عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة اليت مل حيتاج إليها 

مكن أنه يكون هناك وجه آخر من فيما يتعلق برواية ايب الزبري عن جابر، هذا الذي يبدو يل واهللا أعلم فإنه من امل
حيث تفاوت الشيخني األعمش وأيب الزبري يف اإلكثار من التدليس والتقليل منه، فهذا يكون مسوغ آخر باعتبار  
كثرة الرواة عن األعمش فتميل النفس إىل ذاك، أن هذا الذي يكثر من الرواية عن األعمش يكون أعرف مبن  



  خالص ...ش يف ؟ كانت روايته قليلة أو ال يدلس. اي
احلويين : شيخنا، بغض النظر عن الكثرة واملقارنة بني األعمش والزبري، أال ترون أن فهم اإلمام الذهيب أيضاً 
مناقض لتعريف تدليس اإلسناد وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي مسع منه ما مل يسمع منه، يعين هذا 

هيب رمحه اهللا لتدليس األعمش عن أيب صاحل، أليس مناقضاً حمتمل، بل وارد، يعين استقراء متشية اإلمام الذ
  لتعريف العلماء لتدليس اإلسناد؟

هذا بارك اهللا فيك، ال أراه مناقضا تناقضاً ال ميكن التوفيق، هذا من باب العام واخلاص، مبعىن األصل يف  الشيخ :
هيب فيما نقلته عنه آنفا، أصاب أو املدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن يف خصوص رواية األعمش فاطمأن الذ

أخطأ هذا شيء آخر، لكن  حنن نوجه كالمه، هو الحظ أن املكثر من الرواية عن األعمش يتبني له ما ال يتبني 
  للمقل عنه، هذا أليس معقوًال؟

احلويين : يعين تقصد حضرتك: إكثار األعمش عن أيب صاحل، ما إكثار الرواة عن األعمش، ألن الصورة أن 
  ألعمش يكثر عن أيب صاحل فيمشي الرواية عن األعمش عن أيب صاحل لكثرة ..ا

هذا قول اإلمام الذهيب، إي نعم، لكن هذا اإلكثار يوحي بأن األعمش شديد الصلة بأيب صاحل ومن   الشيخ :
لذي هو هنا: كان كذلك ال يكثر منه عادًة التدليس ألنه إمنا حيتاج إىل التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه ا

فيما نقلَت عنه من التفريق بني األعمش  - رمحه اهللا- أبو صاحل، فهذا الذي يبدو يل أنه مستند اإلمام الذهيب 
  وبعض شيوخه إذا روى عنهم. نعم.

احلليب : شيخنا، أال يقال أن مالحظة اإلمام الذهيب لطريقة إخراج أصحاب الصحيح لألعمش كانت دافعا له 
  هلذا التفريق؟

  إيه، لكن هذا ال يعطي التفريق بني الكثرة والقلة. يخ :الش
احلليب : باالستقراء الحظ لعله الكثرة يف رواية األعمش عن شيخه أيب صاحل، لذلك قال: وحنوه، هوما ذكر أبا 

  صاحل فقط، بل قال: وحنوه.
  احلويين : ال، قال أبو صاحل وأبو وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب. 

  يه نعم.احلليب : إ
  نعم. الشيخ :

احلليب : مث شيخنا، شيء آخر، يعين اإلشكال الذي ضربه أخونا أبو إسحاق، أو ما إشكال بل إحلاق أبو الزبري 
  باألعمش هذا ينجر على كل املدلسني



  نعم الشيخ :
  احلليب : فبالتايل ختصيص أيب الزبري بالذكر ..

ال يسوي بني عنعنة أيب الزبري بالذات من املكثر وعنعنة احلويين : أنا خصصته بالذكر ألن احلافظ الذهيب 
  األعمش، يتوقف يف عنعنة أيب الزبري حىت يف بعض أحاديث صحيح مسلم!! هو يتوقف فيها. 

  نعم فرق الشيخ :
  احلليب : باقي املدلسني من باب أوىل!!

عاملة األعمش من حيث احلويين : ممكن ابن إسحاق عن الزهري، وهو مكثر عن الزهري، فممكن يعاَمل م
  اإلكثار.

  احلليب : ومع ذلك مل يفعل.
  احلويين : هو مل يفعل، صحيح.

  على كل حال ميكن أن يكون الحظ شيئا حنن ما ظهر لنا ذلك، واهللا أعلم. الشيخ :
  احلويين : آخر سؤال.

  آخر ما سبق!!، اآلن إحدى عشر ومخسة. الشيخ :
  هي جزاك اهللا خريا.احلويين : جزئية يف التدليس فقط، وننت

  تفضل . الشيخ :
احلويين : بالنسبة للراوي الذي يدلس تدليس التسوية، كالوليد ابن مسلم، صورة تدليس التسوية أن يعنعن يف 
شيخ شيخه، فلو فرضنا أنه عنعن يف شيخه وصرح يف بقية طبقات السند، هل يقبل وإال يقال عنعن؟ يعين: 

ي عن شيخه، فاملطلوب منه أن يصرح يف ما فوق شيخه فصاعدًا ألنه الصورة الوليد بن مسلم يروي عن األوزاع
  هنا فإذا قال عن األوزاعي قال حدثين فالن قال مسعت فالن قال مسعت فالن.

ال، ال يُقبل إّال إذا صرّح يف كل الطبقات بالتحديث، وسبب ذلك، هذا قالوا به، ال يُقبل إّال إذا صرّح  الشيخ :
الطبقات، والسر يف ذلك فيما يبدو يل أن تدليس التسوية أسوأ من تدليس الشيوخ أو العنعنة عن بالسماع يف كل 

الشيخ مباشرة، فالذي يدلس تدلس التسوية فال يبعد أن يقع يف التدليس الذي هو دونه، ولذلك اشرتطوا بأن 
  يصرح يف كل طبقات السند.

  س إالّ التسوية فقط؟احلويين : لكن لو مثًال لو كان هذا الراوي ال يدلّ 
  وأنا أقول هذا هو جواب سؤالك؟ الشيخ :



  . ...احلويين : ال، االحتمال قد يرد يف الذي ُجرب عليه تدليس اإلسناد يف بقية 
ما هو شرط، يعين الوليد بن مسلم أنت ضربت به مثًال، ما وصفوه بالتدليسني، إمنا وصفوه بتدليس  الشيخ :

  يف صحة حديثه: إذا كان قد صرح بالتحديث يف كل طبقات السند.التسوية ومع ذلك اشرتطوا 
  احلويين : يلزمه أن يصرح عن شيخه أيضا؟

  أي نعم. الشيخ :
  احلويين : جزاكم اهللا خريا.

  . ...سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال اهللا أنت  الشيخ :
يس العادي، وليس منفصًال عنه أن نعامل هذا احلليب : ذكرت يل يف هذا أن تدليس التسوية زائد على التدل

  بشيء، وهذا بشيء، فينبغي أن نعامله بالتدليس العادي، مث بتدليس التسوية.
  . ...هذا أوىل  الشيخ :

  احلليب : إي نعم. جزاكم اهللا خريا يا شيخ.
  وإياكم. الشيخ :
  اهللا جيزيكم خري يا شيخ. السائل :
  اهللا حيفظكم . الشيخ :
  متم الصالة هنا؟ أق الشيخ :

  صالة الشيخ وقراءته سورة الفاحتة، وسورة الشمس يف الركعة األوىل، سورة الفاحتة، وسورة الليل يف الركعة الثانية .


